Til styret
Dato: 17.10.2014

VEDTAKSSAK
Saksnr.: S-sak

35/2014

Journalnr.: 14/07105
Saksbehandler: Ellinor Dalbye Kasahara

SVAR PÅ OPPDRAG FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET – FREMTIDIG STRUKTUR I
UNIVERSITETS OG HØGSKOLESEKTOREN

I.

FORSLAG TIL VEDTAK
Styret slutter seg til vedlagte innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med stortingsmelding
om framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren.

II. SAMMENDRAG
HiOAs innspill til strukturmeldingen:
 HiOA ønsker arbeide videre med å realisere egen strategi og ambisjonen om å bli et
ledende profesjonsuniversitet. Vi mener at det viktigste grepet for å styrke kvaliteten på
utdannings- og forskningsvirksomheten ved HiOA først og fremst er å rette innsatsen mot
å ta ut gevinsten ved allerede gjennomførte fusjoner og tydeliggjøre institusjonens
profesjonsprofil og arbeidslivstilknytning. HiOAs innspill på dette punktet må vurderes i
lys av de strukturendringene som kan komme nasjonalt.
 HiOA ønsker å ta et nasjonalt ansvar for profesjonsutdanningene og profesjonsfaglig
forskning og utvikling, og mener at dette blant annet kan konkretiseres ved at HiOA får
her ansvar for et nasjonalt kunnskapssenter.
 HiOA vil anbefale at KD i meldingen gå inn for at det nedsettes en felles arbeidsgruppe
for regionen som skal vurdere arbeidsdelingen mellom institusjonene i Oslo-området og
Østlandsregionen. Meldingen bør gi gruppen et tydelig mandat og en klar frist. HiOA er
innstilt på å være med på å vurdere egen studieportefølje opp mot behovet for
konsentrasjon og arbeidsdeling, blant annet ved å se på om enkelte utdanninger bør
konsentreres ved andre institusjoner mot at vi på vår side styrker studieområder som
støtter de strategiske målsettingene.
 Strukturmeldingen bør åpne for at høgskolene igjen kan søke om universitetsstatus etter
gitte kriterier. Kriteriene bør fastsettes i strukturmeldingen.
 Strukturmeldingen og ekspertutvalgets anbefalinger til eventuelle endringer i
finansieringssystemet må sees i sammenheng og opp mot de politiske prioriteringene som
er fastslått i Sundvolden-erklæringen og Langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning.
.

III. SAKSFRAMSTILLING

HiOA fikk i brev av 25. mai 2014 fra Kunnskapsdepartementet i oppdrag å vurdere
følgende:
 Ønsket strategisk profil 2020, herunder
a. Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)
b. Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning,
kunnskapsdeling
c. Viktigste målgrupper og partnere
 Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor
gjeldende budsjettrammer.
 Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil.
 Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling,
konsentrasjon og sammenslåing
 ldentifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett
 Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et
landskap med:
a. Færre institusjoner
b. En krevende demografisk utvikling
c. Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte,
forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser
 Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre
institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og
forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store institusjoner bør
eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.
Forslag til svar på Kunnskapsdepartementets oppdrag er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra
fakultetene og sentrene, samt det som fremkom på det regionale dialogmøtet med KD og andre
UH-institusjoner 23. september. Som en oppfølging av dialogmøtene har Kunnskapsministeren
sendt ut en presisering av oppdraget. Brevet er vedlagt styresaken. Utkast til innspill har vært
drøftet i flere runder i rektors ledermøte. I tillegg har HiOAs innspill vært drøftet i Råd for
samarbeid med arbeidslivet (RSA) og IDF og innspill fra disse foraene har blitt innarbeidet i det
endelige forslaget til svar.
Høgskoledirektørens tilråding
Høgskoledirektøren anbefaler styret å slutte seg til forslaget til vedtak.
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